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Prin consolidarea puterii economice 
a Republicii Populare Române vom 

putea asigura un ritm încă necunoscut 
în desvoltarea economică și socială 

a Republicii noastre Populare 
declamațiile fev« Qli. yiiecrgla ■ U4V dej

După ce iu ovațiile Maici 
d. Dr. Petru (no/a a depus pe 
I’roectu! de leee pentru naționali/, 
acre, bancare, de iianspirrt și 
<*îhcoighiu Dej se ietac general aiț 
Consiliului de Alini.trii care a sț uv

/

Tov. GH. GHEORGHIU-DEJ ’ 

țara noastră după 23 \u 
gust 1944, impune o s h;mba 
re structura ă în domeniul < 
conomiei naționale penti u a 
putea pu;u‘ țoale forn-Ie pro 
ductive ale țarii îa slujba 
ridicării nivelulm politic, eco 
nomic și cult ra! al poporu
lui nostru.

.Această schimbare stru 
țtirajă, «ște trecerea în mâi
nile Statului ca bun 
al poporului al Celei 
importante părți d n 
acele de producție.

Mai departe! tov. Gh Gbe- 
orghiu Dej a spus; .,Trece 
Cerea celei mai importante 
părți a mijloacelor de. pro 
ducție înmâna Statului, este 
o necesitate, de oarece ace
ste arme economice se smulg 
din mâinile acelora dela care ard' 
smuls armele politice. Lă
sând mai departe uneltele 
do producție în aceste mâini, 
ar însemna sâ permitem bur 
gheziei înlăturarea poporu
lui dala conducerea politi-

comun 
mai 

mițlo-

>

I
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Siderurgiștii hunedoreni 
au obținut serioase succeșe și în domeniul Asistenței-Medicale

Cum funcționa asistența medicală în trecut și cum 
funcționează ea în prezent la I, M,

Menirea ce o are întreg corpul’ medical, începând de'a cea mai tâ- 
știutorul profesor universitar de i 

fizice ale oamenilq»: muncii, este

«*

«ara infirmieră, până la mult 
preveni și de a vindeca suferințele 
o datorie de onoare a fiecăruia.

In trecut o Infirmerie in
fectă adăpostea bolnavii 

' Regimurile trecute au exploatat 
până la sânge pe oamenii muncii, 
dar nu s’au gândit să le creieze con- 
dițiuni de trai corespunzătoare, sau 
sa previe și să combată bolile ce 
măcinau muncitorimea.

într’o industrie grea ca uzinele 
* fier din Hunedoara, unde la cup
toarele Siemens-Martin, furna'e și 
laminoare se lucrează în cele mai 
grele condițiuni 
gândit, nimeni, 
«9 ar fi nevoe 

de muncă, nu s’a 
în regimul trecut, 
de îngrijire ome

Adunări Naționale, primul miniștri» 
Biroul Marii Adunaii Naționale 

arca intreprindciilor indu trialmi- 
asignraii, a luat iilvântul tov. Gh.

P.M.R., prim lice președinte al 
prinți e alte'e-

1 ' i'i c<i|)timic p()|jtt< a 
<l<“ ;i di sorganiza viața 

noastr.i vi'onomfjșp. pentru a 
compromite regimul >jji oepii 
popuruliti s.i permitem -,a |o 
losc .iscă mai departe acea 
<e micite oi mijloace dc ma 
))e\ ra in scopul de a re t iu 
ra vechiul r< gjm.

1 “de evident < ;i nici plani- 
liiarea economiei național" 
nu poate fi concepută uât 
timp cât cele mai importanța 
mijloace d<- jrrodiK fie sunt 
în mâna < apilalului pârtii u 
Iar. I’eiitru ,i putea trece la 
economia pltmificalit p.e, ca
re cea mai mare parte a po

(Continuare in pag. IV-a) 

Printr’o telegrama adresată Generalissimului STALiN 

Marea Adunare Națională a R.P.R. 
a mulțumit guvernului și poporului 
sovietic pentru noul act de priete
nie arătat poporului româr.

B l ■’CUREȘTI, 11 - (Ager- 
prcs) . In ședința dc azi ;l 
Matei Adunitri NationaL-, 
tov. AlexC Augustin a pro
pus. iar Marea Adunare' \L. 
țională într’o însuflețire ge
nerală a aprobat, trimiterea 
unei telegrame de mulțumi
re Generalissimului I. V'- 
Stalin, pentru noul act dc 
mare prietenie arătat popo
rului român, prin reducere i 
la jumătate a datoriilor de 
război ce au mai rămas a 
li plătite. In clipa în caic, 
vorbitorul a^pronunțat nume 
le lui I. V. Stalin, întrea-

‘După victoriile Jâaa câmpul muncii

S. Hunedoara

nească. Pe lângă această uriașe în. 
treprindere, funcționa doar o infir
merie cu câteva paturi, deasupra 
unui garaj în sgomot și neliniște, |

Dr. Hâncu Vasile, un medic bă- 
plictisit de a mai consulta șl 
pe muncitorii din uzină, nu- 
penfru salariu, muncea doar 
sau trei ore la zi, stând* co- 
pe un scaun consultând mun-

trân 
trata 
mai 
două 
mod 
cițorii dela o distantă de câțiva me
tri.

In ceeace privește fratamcnlelc, lot 
atât de plictisit, doctorul se rezu
mă la o dispoziție seacă de a i 
se da bolnavului din dulapul —

Proletari din toate farileuniji-văl

\ ■
enluzia»m
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guvernului
Muncitorimea din județul nostru
a primit cu o deosebită satisfacție măsura
R. P. R. c.e a se trece la naționalizarea întreprinderilor 
industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi 

care
a rilitii’c

Ziua dc 11 luni I91S, a înscris 
încă o victorie mVrcața în istoria 
luptei consecvente dusă de clasa 
muncitoare în frunte iii Partidul ci 
de avantgardă, îmBitriia exploată
rii omidui de catrc. o.n, împotriva 
capitalismului rcLojlal și hrăpăreț..

Ea vine să ada jge i ••;.« o ve-
 —------ 

ga Adunare în picioare 
— în frunte cu membri Pre 
zidi ului și a Guvernului, .

(Continuare in pag. IV-a) t

Gezhazgitnul, regiunea minieră din Stepă
Dela exploatarea primitivă la Industrializarea maximă 

industrială — economie de timp
de Nicolai Zagorodnai

cluzia că din punct de vedere al 
calității șt cantitaț lor de minereu, 
Gczkazganul se plaseaza în al doi
lea loc duț.a regiunea Cinqkanata 
din America di Sud. P<- baza a- 
cestor aprec i >'a 1 în ej u: lu
crări uriașe, s’au trasat căi ferate, 
s’au construit șosele șî r-giunea s’a 
transformat a tei î.tr’un șir ifc ba. 
zinuri minere pre-ărate cu numer ase 
mine.

Toate procesele mumii au fost 
mecanizate. Coborîrea în mina se 
face cu ajutorul unor ascensoare u- 
riașe de înălțimea unor blocuri cu 
mai multe etațe. Aspectul galeriilor 
este acela al unor subterane giganJ 
tice iluminate a-giorno. La liecare 
cotitură sunt sțninal <lcit:i<e pre
ventive iar săgeți indi.atoare arata 
drumul lipsit de primejdii, căcf 
prin aceste imense subterane trea 
în mare viteză xagoa/.e inefreate 
cu minereu, ale cărei locomotive 
aun( conduse electric.

Cea mai grea înmiea a minei ului, 
munca de abataj, a fost complet 
mecani/ată. Toporul, târnăvOpu , hâr- 
Iețul, burghiul, au (ost înlocuite cu 
perforatorul automat care ușurează 
intr’o măsură uriașă munca ome
nească mărind in acelaș țimp de 
zeci de ori, productivitatea efor
tului omenesc. Jn multe puncte ale 
minelor, munca omenească este una 
de atenție și de supraveghere căd 
mașina înlocuește cheltuca'a ener
giei omenești. Ma a ale puternice a- 
vând forța a -0 muncitori, incirumed

Autonomie

In îndepărtatele stepe a'e , Ka- 
zahstanului Central, într’o regiune 
deluroasa, se întinde zona zăcămin
telor de minereu de cupru, cunoscută 

așa zis farmacie — unul din cele 15 
numere de prafuri, fie că grâu e- 
ficae sau nu. Numai dacă bolna
vul era dispus să meargă Ia ace
lași medic acașă — la cabinetul per
sonal — si plătea copiosul 
riu — se schimbau imediat 
dele de tratament.

onora- 
meto-

eraLegea as gurărilor 
bună pentru a stoarce 
banii dela muncitori

Legea asigurărilor socia'e prin 
care se ,,asigura” îngrijirea sănă
tății muncitorilor, în afară de faptul 
că se rețineau cu strictețe cotiza
țiile săptămânale nu era decât oi 
fantezie bună de a induce în eroare

C, Pugacsev corespx
I f/

(Continuare tn pag. III a) ,

de câtio 
amintire

inas-clor
din plin

rigă lanțului de ’.i In î, care au 
raspl uit efortuiile i i rilitii'e fă
cute de oamenii muih.il țicnlru făuri
rea unui traiu mai bun și consfrui 
rea mi oj>jiidui i o la’c -uperioa c 
în care exploatarea omului 
om să rămână o tristă 
a trecutului întunecos.

in această /i inimile 
truditoare țâre au suferit 
umilințele, chinurile și t rania ev. 
ploatârii albatice practi'ală pe sț:a- 
fele lor de clicile capitaliste, au 
tresăltat de bucurie ,și conș iente dc 
contribuția uiia;ă pe care 
prin munca și lupta lor 
cucerirea acestei mărețe 
s’au legat .holărite să-și 

au adus o 
dârza la' 
realizări, 

• țxin ască
eforturile in munc5 și să-și intensi
fice lupta pentru consolida ca și de- 
săvârșirea cuceririlor dob'nJ'te

Enfllziâsmul șl" bucUrla țnfiacara- 
tâ care a țâșnit din siifktt-le mun
citorimii hunedorene, — adunată în 
uriașe mertinguri pentru ași .mani
festa dragostea și încrederea în Par-

■ 

s’au

mfy-

con- 
eiau

sub numele de Gczkazgan.
Valoarea acestor zăcăminte era cu

noscută încă din veacul al l?-lea dar 
exploatarea lor a început abea după 
Revoluția din Octomvrie.

In timpul regimului țarist, 
infiltrat aci capitaluri engleze care 
exploatau cu mijloace primitive bo
gățiile subsolului folosind munca Is
tovitoare a muncitorilor ruși lip
siți de micite.

Pe vremea aceea minereul era 
transportat dealungul galer i.or cu a- 
jutorul unor săniuțe de lemn, iar 
scripctele care ridicau minereul la 
suprafața solului, erau puse în 
care de oameni.

Este evident că în asemenea 
dițiuni, accidentele de muncă nu 
rare, căci despre valoarea omului nu 
se prea vorbea în registrel con
cernului englez.

Condițiunile de viață ale mun
citorilor erau subumane. Jri se adă
posteau vara și iarna in colibe a- 
coperife cu stuf care mai pot fi 
văzute și astăzi ca obiecte de mu
zeu, dintr’o istorie a exploatărilor 
capitaliste. ;

Din vechiul Gczkazgan au mai 
rămas doar câteva locuințe primi 
tive, despre care muncitorii de as
tăzi nu pot crede că au servit când
va Ia țdărostirea oamenilor.

In epoca planurilor cincinale
In anii primelor planuri cinci

nale geologii sovietici au putut a- 
precia zăcămintele de cupru ale 
Oezkazgatiului. Ei au ajuns la con- 

/ •

ridul i ondu aioiii -ăi, pmi a că
ror liipfu 'a înfăptuit \i ul măreț: 
.jiiaționa i/arca întreprinderi or ;nd_a 
(riali, minere, ban an-, de a i-Xrăif 
și dc transporturi”, — a iludrpt 
tinicinie cât de mult era dorită șî 
mepld.t a. tasi. măsură \cn.ta rl 
infuptnia a un -.i-,hiu deziderat al 
clasei muritoare.

Bucuria săi-bltce â pe ■ are 
oamend mumii din județul nostiu au 
trăit-o intens la auzul ace 'ei vesti 
oglindește încredere., pe i.a.e și a l 
pus-o in viitorul ferii it pentru a 
cărei înfăptuire nu pietUixrlesc nici 
un efort în lupta lor liotăriti.

La Cugir mumitoiirma uzinclo» 
C.M.C. baljo.oiită atâ'a ir.im de 
foștile condur' ri ' api a L te reacții,- 
nare, și-a revărsat bucuria prileju
ită de acest ni 'ct eveniment pur- 
faird-pe brațe fi nrae ’eiitu/fa-te, 
pe noul director al uzim-i numit 
dc guvern din mițo.ul

Gh. Ple u
(Continuare tn pag. III a)
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===== PAGINA FEMEII
Să ajutăm brigăzile

de pe șantierele de muncă voluntară

11 ANI DELA MOARTEA 
vrednicei luptătoare pentru libertatea 

poporului nostru, Donca Simo

Muma tinerilor biiga-Jieri, plecați 
de câteva săptămâni p.e șa îtierul na
țional dela Bumbești-Liiezeni a 
luat proporții. Tinerii s'au antre
nat t t mai mult în această muncă 
creatoare, munccic pe timp ce t ecc- 
cu mai mult elan, cu mai mult de. 
votan.cn', se antrenează în întreceii 
și depun toate sforțâii'e pentru a 
eși victorioși în lupta cu munții.

Educația pe care o giimesc după 
cele opt ore de mun.ă, viața dis
ciplinata și Jovăr.ișească ce o duc 
tinerii din toate unghiurile țării, 
sunt factorii care deier.ni iă crește, 
rea n întrerup.ă a.spiritului muncii’ 
voluntare, și dragostea lor pentru 
4ot ceeace e progresist și frumos/ 
dragostea față de Partidul de avant- 
garda, fața de Republica pe .pare 
vor să o reconstruiască.

Femeile muncitoare dea orașe și- 
țărancele de’.a sate, și au trimis co
piii sa muncească pe a este șantiere 
jar astăzi când chilul li se în-’ 
toarce pentru o zi sau numai p li
tru câteva ore acasă, găsesc în el 
un om, întreg, liotărit și neribdăton 
'de a se întoarce din nou la tovărășii 
săi „să spargă munții în pumni’’...

E o mândrie pentru a este mame, 
care au înțeles cât de ne csa.-e sunt 
brațele fiilor lor pe șantiere'e de 
reconstrucție și care și-au recunos
cut datoria de cetățene libe e ale

La subfiliala U. F. D. R.
Crișcior-Gurabarza s’a desch s zilele trecute 

prima serie a școlii de îndrumătoare
l rinând exemplul județe 

nei liFDR diu Deva, care a 
reușit în ultima luna să dea 
subfilialelor o mulțime de 
membre bine pregătite în 
școala de îndrumătoare, or
ganizația din Crișcior-Gura
barza, a luat inițiativa des
chiderii unei școli de îndru
mătoare.

Cu ocazia deschiderii fe
stive a școlii, a vorbit prie

Femeile din comunele apropiate 
contribue prin munca voluntară la 
îmbunătățirea condlțiunilor de trai ale 
bolnavilor dela sanatoriul Geoagiu

r’entru a contribui la îm
bunătățirea < ondițiunilor de 
viață ale jnternațijor din Sa
natoriul Geoagiu, femeile 
din satele învecinate ca: Gc 
oagiu der Jos șj Gcoagiu-băi 
nu s'au dat înapoi ori de cî 
te ori direcțiunea sanatoriu
lui le-a solicitat ajutoarele.

SPORT
Reg. 3 Transmisiuni - C.M. C. Cugir 0-0

In ziua de Joi io Iunie a. 
c., echipa de foot-ball a Reg. 
3 Transmisiuni din Deva a 
jucat în deplasare la Cugir 
cu echipa locală C. M- C. 
Cugir.

După un joc spectaculos, 
iscare ambele echipe au ra
tat câteva ocazii sigure sco 
iul a rămas aib o — o. ’ 

Republicii Populare Român.1 trimi 
țându și cli dragă inimă, feciorii 
acolo unde țara are nevoe de ei.

Ele știu că fiii lor > pe lăngS 
că ajuți cu munca la reconstrucția 
țării, se vor întoarce aea«iă cu o 
pregătire bogata în ceeace pricește 
cultura i munca, oamer.i iioui ca d 
vor fi mândria de mâțne nu numai 
a mamelor lor ci și a țarii

Femeile, noastre știu că trimițân-i 
du-și copiii pe șantierele de muncă 
voluntara, aceștia se Ini. ură de con-» 
dițiuni de trai corespunzătoare șr 
în plus, de o educație pe care nu 
ar putea să o primească aca-ă.

Dcaceea mamele - care în.ă nu 
au făcut acest lucru — vor tr.bui să' 
fie acelea care șă-;i îndemne cop,iii 
să plece pe șantiere să le iu.ulle 
dragoste și devotament în munca 
pe care* vor merge s:j o presteze 
și să le arate că sunt mândre de ei.

*

In ceeace pricește organizațiile U. 
F.D.R. clin județul r.o.tiu ecte ne.e- 
sar ca ele să vină cât mai des 
în ajutorul tinerilor brigadieri.

Alimentele primite din pa tea fe
meilor cu ocazia sărb.itori’or pa-- 
.felui, au sfârnit o mare bucurii?' 
în rândurile bravilor U. T. M.iști. 
Dar de atunci ei mai simt nevoe de 
ajutorare. «

Femeile vor putea să-i în urajeze

tena Maria Ciocan, secreta a 
organizației subliniind, „copul 
acestei școli, precum și rolul 
important în munca de lămu 
lire a masselor ce-1 au ictnei 
le îndrumătoare de azi.

Au vorbit .apoi tov. I. C : 
știau, secretarul org. P.
R. Crișcjor, tov. Almășan Pe 
tru și prietena Duport i\ț i 
ria, rcsponsabila școlii.

1. C!»j, coresp.

Astfel in ziua de 3 Iunie 
a. c.. o brigadă formată din 
15 femei, venind dela Geoa 
giu de Jos împreună cu fe
meile și bărbații, au săpat m 
mod voluntar, <e’ i.oco m. 
p. de grădină sursa de apro
vizionare cu zarzavaturi — a 
sanatoriului.

S’au remarcat deja C.M, 
C. întreaga apărare imediata 
iar idela militari Crâsnic, 
Matei, Jonescu și Sociko.

*
Peste câteva zile va în

cepe în toată țara desfâșu 
rarea probelor pentru cea 
mai mare competiție sporti 
vă „Cupa Unității Tineretului’’; 

mai mult în munca lor, arâlândii le 
prin fapte că ele sprijină această 
muncă și apreciaza eforturile de
puse de (ineri pentru constrliiițetf 
liniei ferate l’.ui.bc;ti-l i1 ezeui.

Trimițând cât mai mulți tineri pe 
șantierele naționale, ajutând și în
curajând pe brigadieri în munca lor, 
fem ile vor aduce și de această 
data, însemnate aporturi la reface- | 
rea și (aurirea unei R<„ ubli.i po
pulare bogate <i înfloritoaic.

E. Gărjoti

Comitetul de stradă „Aurel Vlaicu* 
din D3V3 și-a luat în serios misiunea 
chiar dela începutul activității sale
In cadrul unei ședințe, co 

îniti'tiil de stradă „Aurel 
Vlaicu” deP’Tângă V. 1’. D. 
R. Deva, sesizai de faptul 
cit in orașul nostru nu se 
găsește o ( asă culturala, a 
lua1- hotărir(-a. t„t în cinstea 
unificării tuturor organizații 
lor de femei să înceapă o 
acțiune ipjti ița nc.-ntru strân 
gel ea de fonduri în ved(-rea 
construirii unui Cămin < uliii 
ral.

In acxsl scop, femeile din 
Comitetul de stradă „Aurel 
Vlaicu” în colaborare cu fi
liala l . 1 P. R. Deva vor 
convoca zilele ncestea într’z 
ședință, reprezentanții pa- i 
delor, tineretului precum și 
ai autorităților, pentru a s(- 
trecc la formarea comitatu
lui de creiare a palatulu/< ul- 
tural.

I’entru strângerea primii

Gezkazganul. regiunea minieră din Stepă
Dela exploatarea primitivă la industrializarea maximă 

Autonomie industruială — economie de timp

(Urmare din pagina l-a)

z.ă minereul cât e gl.iaLiu ile speciale 
prin care curge într’un torent ne
sfârșit, materia prețioasă care iu fi 
încărcata îi vagonete. Deîn- 
dată ce vagonetele aflate la 
gura jghiabului s’au umplut,- ele 
sunt încărcate în ascensor și ridicate 
la suprafața minei. Descărcătoare u- 
riașe, cp o capacitate de 10 tone în
carcă minereul în trenurile speciale 
care le vor îndruma spre fabricile 
de prelucrare.

{Autonomia industriala 
economie de timp

Constatându-se că piesele de 
schimb și utilajele necesare refa
cerii mașinilor deteriorate, trebuese 
aduse dela distanțe mari s’au creiat 
in complexul minier al (oezkazganu- 
lui, ateliere mecanice care pot face 
orice fel de reparațiuni. In felul 
acesta autonomia indu:trială s’a do
vedit a contribui intr’o mare mă
sură la economisirea timpului.- Dealt
fel ceeace caracterizează minele Geză 
kazganului, este excepționa a orga
nizare a muncii, folosirea timpului, 
și menajarea materialului uman. 
Minerii știu din ajun în ce sector 
vor lucra a doua zi. Când unui sdn- 
dor i se defectează burghiul în

Printre eroinele care si au dat 
viața pentru libertul, a poporului nos
tru, pentru dreptul lui la un Irai 
mai bun și omenesc, se nu.năra și 
Donca Simo.

Născuta diulr’o familie de țărani 
săraci de lângă Ba/argie Donca a 
cunoscut din frageda co, ibric o 
viață plina de lipsuri și mizerie. 
Din aceasta pricină, la 12 ani este 
nevoită să intre iutr’im atelier de 
covoare, la 17 ani pica ă la oraș și 
devine țesătoare.

Aci I a contact cu mișcarea mun-

lui lond, femeile aceluiași 
comitet au hotărit să deschi 
da în ziua de 13 Iunie 1048 
in Deva, sip. Karl Marx \ 
1, un bazar cu duhniri 1> 

< are ini por da < oii< ursul o 
mare parte a gospodinelor 
dm Deva.

începând cu bazarul, con i 
tinuând apo: cu colecte iind 
>ca de insigne organizare. 1 
d<â ieștii duri artistice, pe'- 
ceri țoale date pentru du
cerea la îndeplinire a acestui 
scop, având și concursul 
celorlalte organizații și au
torităților, sperăm fă în u- 
rând se va țintea face inau
gurări a Casei culturale, con 
siruită din inițiativa comite 
tului de Strada „Aurel V.țai- 
cu” prin munca femeilor din 
U- I • D- R. și a tuturor celor 
ce simt necesitatea unei a i 
stfel de case. I

timpul luciului, el nu-și părăsește 
munca căci un alt munci.or îi aduce 
la primul semn electric, unealta de 
care are nevoie.

In ceeace privește viața mineri
lor din această regiune ea surprinde 
prin nivelul ei deosebit de ridicat. 
Restaurantele mine.or stau la dispo
ziția populației muncitoare cu o 
hrană caldă și substanțial. Băi 
speciale, cabine pentru schimbarea 
hainelor, cameie de odihnă, dispen
sare medicale, cabine de dezintoxi
care stau la dispoziția mun.itorilor.

■J 1 1 1/ 1 j 1 1: în stepa
In stepa pustie a GczkazganttluL 

a aparut yn oraș modern care poartă 
numele regiunii. Colibele minerilor 
de acum 3 Idecenii, au fost înlocuite 
cu blbcuri confortabile. Încălzirea 
centrală și instalațiile higienice au 
devenit un bun comun al populației 
muncitoare. S’au construit școli, clu- 
buri, cinematografe, iar m.nerii au 
plantat cu mâinile lor U11 mare 
parc de recreație.

Minerii din Gezkazgan se simt 
cu adevărat stăpâni pe viața și pe 
rezultatele muncii lor. Ei folosesc 
cele mai perfecționate unelte de lu
cru și știu că fiecare efort al lor se 
transformă în cadrul societății so
cialiste într’un bun colectiv.

Aci în Gezkazgan s’au eviden

ciforească, cu idialuri’e de elibe
rare a poporului din lanțurile c 
ploatării. Intra in Uniunea Tiu 
rutului Comunist i ce atunci până d 
moarte, viața i se împletește r i 
lupta pentru drentalca celor mulți.

Iii perioada in care fascismul e 
în ascensiune în România. Partidul 
Comunist iși i a sarcina de a mo
biliza da-a mun itoare și 1 .tregul , o, 
por la luptă împotriia dușmanului 
de moarte al om-nti Donca Siii.o 
este trimi-.ă sa Iu reze intr’o ti, «>- 
grafie clande-tină a Partidului i'c 
unde i-voră.te lumina cuvântului 
șeris, de demascare a clicii fa - 
cisțc liiii țara n-.a-tiă.

In Iulie 1935, ea este are,tata 
chiar în tipogratir, pentru ca dup , 
torturile siguranței și după o Io 
ținere de un an de zile sa fie 
adusa îil fața justiției burgheze, im- 
preuna cu ceilalți antifa-ciști ar 
tați, care alean in Irunte pe tu.. 
Ana l’auker.

Ca și ceilalți aoizaț ca denia a, 
în cursul procesului planuiițe d- ii 
irobire a poporului, de către i'.u.er- 
nanții cie atmr.i ‘-punând: „Prin n.inu 
vorbe->c a-tâzt toate tnamc'e uec.ji.e 
care vor binele copiilor lor. Vom 
lu|yta până la izbânda”.

Torturile la care a fost -ufu a i 
regimul de închisoare ii șubrezesc 
sanatatea iar in scara zilei d.- 8
Iunie 10 37 si a dat sfârșitul.

Ea n'a putut sâ iadă \i t uia 
cauzei pentru care luptase cu 1 
iâta abnegație. Ea 11’a puful sâ rad, 
cum din jertfa ci și a atâtor alte 
luptătoare și lu| t ilori poporul r 
mân in frunte cu clasa muncitoare 
și Partidul ei de avantgarda și a 
făurit o viațS și o țară noua Re
publică Populari Români.

Jertfa luptătoarei Don1 a Simo, 
servești- drept pildă jioporului nos
tru care se găsește încordat în e- 
forturile de a consolida regimul de 
democrație populara de a întări :a- 
garul păcii și democrației in friinto 
cu Marea Țară a Soc alismului l ni 
urna Societi.a.

țiat numero-i croi ai nun.ii cari au 
adus inovații în procesul de produc 
tie. Sondorii Gezkazganu'.ui sunt 
celebri in i itrc-jga Uniune So.ie ică,

Pyntru a ne da seama cum se 
muncește in această regiune, e te 
interesant de semnalat că numai in 
ultimele (> luni, ir.iiricriî de aici au 
făcut 500 de propunere Je raționa
lizare care puse în practică, au adus 
Statului Sovietic economii în va- 
loare de milioane de ruble.

Dar procesul de desvoltare al 
Gezkazganului iui este încheiat. In 
cadrul noului plan cincinal mari lu
crări de extindere a minelar au fost 
proectate și actualmenle se află în 
curs de execuție.

Nicolai Zagorodnai

Citiți și răspândiți 
„SÂTEANCA“ 
și „FEMEIA"

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România



ZORI NOI 3

Lista numerică a întreprinderilor Siderurgiștii hunedoreni
supuse naționalizării

■. I'( l K1 Ș | I, ii. \g(.i - 
pi' - . I ).iin m.’ii jos lista nu 
mvri<a a prinderilor ra- 

supt supuse i)ața>iia|,zTi i 
întreprinderi sideiur 

gir i' clc moț tl<■ neferoase și 
<!<■ laminat.

ii2 inii’epi iudeii prelu- 
cra'Oaie de metale, șantiere 
na\al<-, instrumente de pre- 

•< cizie și iteliere de reparat 
I auto.

2o intreprinderi carbo- 
nii. re.I

25 iuti i prinderi pelroli- 
ir.-o și de gaze naturale.

56 inlrepiinderi produ- 
■at<>are de materiale de coi 
strei (ii, var, Ceramică, car 
ton asfaltat ctc..

g întreprinderi producă 
to.-r. ■ de sti( Iii și cristale pen 
tru oglinzi.

2<> întreprinderi de < 011 
siria iii.

76 intreprinderi produ
cătoare de cherestea, căru
cioare, perii, rulouri, rțpito 1 “

Muncitorimea din județul nostru
a primit cu o deosebită satisfacție măsura guvernului
R.P.R. de a se trece la naționalizarea intreprinderilor 

industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi
(Urmare din pag. 1-a)

Entuziasmul de nedescris al mun
citorilor dela Calan, a rejiefat con
vingător bucuria pe care a 
.provocat-o vestea naționalizării 
prin «care se curmă 
definitiv sistemul crudei exploatări 
a muncii lor trudnice, destinată până 
acum a suporta — ca să arătăm 
un caz specific — convorbirile te
lefonice transoceanice pe care marele 
potentat al industriei românești Max 
Aușnit fostul proprietar al aceslei 
uzini — astazi în America —- le 
efectua săptămânal în contul Între
prinderii, constrânsă șă plătească 
OO.OOl) lei Urcare convorbire.

Pretutindeni în intreprinderile in
dustriale și minere din județul nos
tru, — imediat după aflarea știrei 
— muncitorimea s’a adunat în uriașe 
meefinguri în cadrul cărora și-a ma
nifestat viguros bucuria isvorîtă din 
înfăptuirea acestui mărețe act menit 
să încununeze lupta plină de ab
negație a clasei muncitoare și să 
deschidă noui și largi ..perspective 
muncitorlmei în lupta sa pentru do
bândirea unui trai mai bun tuturor1, 
celor țe muncesc dela orașe și sate.

LA CFGIR. — Vestea na- 
-ționaljzării uzinei metalurgi
ce C. M. C Gugir, a stârnit 
un viu entuziasm în rânduri 
le muncitorimifeugi rene. In 
ca înainte de comunicatul oii 
cial, muncitorimea locală s’a 
adunat în sala festivă „6 
Mărie” undea manifestat în 
delmig pentru p. M- 1<-, și 
tov. Gh. Gheorghiu Dej, în 
■spiraforii ale a estei mărețe rea'izări.,

După deschiderea meetin 
gului tov. V]ad secretarul or
ganizației locale P. M- R, 
l-'arcaș delegatul Uniunii Me 
talo Chimice, Dt'ăgoi Anton, 
din partea Comitetului Jude
țean al iP. M- R- Deva au 
subliniat eforturile și sacri 
ficiile neprecupițite pe care 
muncitorimea le-a depus pen 
tru cucerirea acestei victorii 
Jși saicinile ce decurg pen
tru muncitorime din această 
importantă înfăptuire. 

re și alte articole de lemn.
9 întreprinderi pioduc..- 

toare de țevi de t arton pen 
Iru industria textila si intr. 
produc tiloan de hârtie sti, 
lo.i .a sau alte articole.

46 inticprinderi, produ 
< ato.ire de bumbac, țesătorii 
tricotaj» etc.

1 2 vopsitorii, apreturi și 
inticprinderi (|e confecții.

37' intrepiinderi, prelu- 
cr;itoar< de mătase, ț aiu
rii tricotaje etc..

34 intreprinderi, prelu
crătoare de lână.

17 intreprinderi, prelu 
crătoaie de in, cânepii, iută.

1? prelucrătoare de phi 
nuri, mânuși și alte articole 
de piele.

— 1 1 industrii chimice *[.• 
bază.

- 4 industrii de negru de 
fum, cărbune vegetal și a- 
nimal.

- 24 intreprinderi de pro 
duse chimice diverse.

Tov. Oprița președintele 
Sindicatului Local și patru 
muncitori din rândurile mas 
sei de manifestanți, au des 
yăluit toate fărădelegile și sa 
mavolniciilc săvârșite de pa 
tronatul capitalist, suferin 
țele, înjosirile și mizeria de
gradata în cate au fost ținuți 
muncitorii de aici sub regi
murile exploatării burghezo- 
capitaliste.

Uzinele C. AI- C. Gugir, 
care în trecut constituiau un 
isvor de rapidă îmbogățire, 
pentru o mână de capita
liști, devin prin trecerea lor 
în patrimoniul Statului, un 
pilon hotărîtor, în lupta cla 
sei umneitoare și această rea 
litate a fost un prilej de a- 
dâncă bucurie pentru munci 
torimea cugireană.

LA ORAȘtIE. Cu acelaș 
entuziasm și bucurie au pri
mit și muncitorii, tcchnicie- 
nii ș Funcționarii uzinelor 
„Astra-Orăștic” vestea națio 
nalizării întreprinderilor in
dustriale,

Ei nu pot uita sabotajele 
săvârșite de fosta direcțiune 
a uzinelor, sabotaje care nu 
erau decât o armă îndrepta
tă împotriva poporului mun 
citor.

Salariaț i uzinelor „Aspa- 
Orăștie” sunt conștienți că 
de acum înainte munca țor 
va fi depusă țnumai în folosul 
celor ce muncesc. M°ț’uneă 
adresată guvernului, expri 
mă atât marea lor bucurie 
pentru noua măsură luată în 
înteresu] întregului popor 
cât și hotărîrea lor de a 
munci de acum înainte cu e 
forturi sporite.

Călăuziți pe mai departe 
— spune moțiunea — de 
Partidul nostru de avantgar 
dă inițiatorul tuturor refor

28 Întreprinderi, de par 
fum, cosmetice solvi 1111, 
Seiițe, uleiuri <>terice și ța 
boratoare f irni.u euti< e,

13 industrii de |>anturi 
spirtoase.

9 industrii, de glucoză, 
dexlrină, amidon și drojdie 
comprimată,

33 intreprinderi, prodit- 
c ătoare de u]< i.

— 8 intreprinderi, de uscat 
fru< te.

10 cai ferate particula
re.

— 5 intreprinderi, exploa
tatoare de vagoane cisti-rne.

— 4 societăți de naviga- 
Pe.

3^2 vase f|uiiale, mari
time și cele sub pavilion ro
mân scufundate in apele te
ritoriale românești sau strai 
ne- ——

— - 15 societăți de asigura- 
re.

melor înfăptuite în țara noa 
stră Cate acum e țara celor 
ce muncesc, vom păși mai 
hotărîți.în luptă și cil mai 
mare încredere în viitorul a 
propiat.

Vom lupta mai departe 
alături de conducătorii.noștri 
— spune o a încheiere mo
țiunea — pentru mărirea pro 
ducției, factor principal în 
restabilirea economiei,patriei 
noastre.

Moțiuni scrise în acelaș 
sens au trimis guvernului și 
muncitorii dela întreprinde
rea prelucrătoare de blănuri 
„Szekely”, dela fabrica de 
spirt „CHăȘtiana” și fabrica 
de încălțăminte „Ardealul”, 
toate fiind [exponente al un ii 
viu entuziasm și a unei mari 
bucurii produse, de noua mă
sură luată din inițiativa Par 
tidului clasei muncitoare și 
care va aduce un trai mai 
bun pentru oamenii muncii.

La Călan. Poate la puține 
intreprinderi metalurgice din 
județ»! nostru exploatarea 
capitalistă a fost atât din 
plin simțită ca aici. Dacă 
muncitorimea di nț uzinele Că 
lan îndrumată și însuflețită 
de P. ’M- R- î-Și încorda efor 
turilc pentrui .îndeplinirea sar 
cinilor pe care grabnica des 
voltarc a industriei noastre 
le cerea, pa nu a putut nici» 
dată să-și dobândească suc 
cesele în măsura eforturilo.- 
depuse fiindcă conducerea 
capitalistă de aici a fost un 
peramnent obstacol In lu
pta și munca ei.
Deaceea și pntuziasnml care 

a dominat meetingul munci 
torimei de aici ținut cu oca 
zia marelui eveniment al na
ționalizării a întrecut cu mult 
caracterul iniei manifestații 
obișnuite. j

au obținut serioase succese și . 
în domeniul Asistenței-Medicale
«Jrmire dl* pag. 1-4)

pe muncitori
Medicul aLiri/at p'iHru munca 

lui, uita ca este <>b!igat -.a tra
teze [ e inimi fiorul asigurat ia in
firmerie ți nu a.a>a îica-ijndu-i în 
acest fel |K* nedrept o a doua co
tizație.

Acestea sunt adetftrur.lv t Lle și 
dureroase din viața munci O'imii djn 
trecut, adevăruri «are < a a (rrizea/a 
regimurile lapitaljste c-,pluaLit j e.

Odată cu noua conducere 
8’au pus baz le unui 
spital corespunzător

La uzinele I.M.S, Hunedoara, au 
venit însă uiți con ii u .aton, ia tiv, 
director general Vidra cu, împreu 
nă cu tov. a de inuiitâ și xiațd, 
Raia Vidrașcu, din iniiiatîva <.ft- 
rora, ț:u sprijinul organizației P. 
M.R., sindicatului I.M.S -Hunedoara 
iși a organizației IJ.F U.R , v« clica 
infirmerie s’a transformat inti’un 
spifal cu un uumar de 50 paturi 
prevăzute cu toate ede nucare, a- 
ranjat în cea mai frumoasă și li
niștită cfci-lire a uzinei — sp.talul 
,,Ana Paiiker’’,

Cuceririle succesive pe « a 
re clasa muncitoare spriji
nită de masscle largi popula 
re Je-a obținut in lupta sa ho 
tfirîtă, cuceriri care au per
mis înfăptuirea naționalizării 
industriilor, au fost trecute 
în revistă de tov. V. Șuteu, 
secretarul organizației locale 
P. M- R- care a făcut un a- 
spru rechizitoriu al manevrc 
lt>r mârșave împletite cu cea 
mai abjectă exploatare ale 
fostelor conduceri capitali 
ste.

A mai vorbit iov. F. Va- 
silie care a schițat sarcinile 
ce revin muncitorimii făcând 
apel la sprijinul neprecupețit 
pe care muncitorimea trebue 
să-l dea tov. ului Finte Va- 
sjle noul director al uzinei 
după care tov. Costescu și 
Bergfeld au vorbit,în numele 
muncitorilor.

Meetingul s’a încheiat cu 
Internaționala manifestaniii 
exprimându-și elanul demnii 
că și luptă pentru construi 
rea viitorului socialist al ță
rii.

LA Deva. — LA. R, T, 
din Deva încadrată in patri 
moniul Statului nu a cfmos 
cut în decursul întregei sal: 
existențe o animație atât de 
vie ca în ziua de ii Iunie 
a. c., când salariații de aici 
au venit împreună cu fa - 
miliile lor să sărbătorească 
acest eveniment istoric din 
viața poporului muncitor.

Conștienți că eforturile lor 
de viitor nu vor mai fi ca 
în trecut prilej de îmbogăți 
re pentru jefuitorii poporului 
muncitorii au manifestat cu 
însuflețire pentru Partidul de 
avantgardă al clasei munci

Gh. Pleșu

(Continuare ta pag. IV-a) __ [

Mm «v se re.rrcște bulnaiilor 
este hianitoare ți ^u.toa«â. <x>rpul 
medical in majoritate format din 
oameni noul, inllacaraii d«- dorința 
sie a munci ți «b a u da cât mai 
mulți oameni «âinpul mun.i , iți 
fac pe deplin datoria. Fir-are bol
nav e«te supravegheat i tratai cu 
cea mai mare atenție.

Sala de operație, nu e’te in|Â 
com|>lect utilată, totuți nre.ii.ul 
chirurg a rlettuat tn ultim’ r'oui 
luni .mai mult d< Itxt operații mari 
ți mijloiij.

Problema mi dii amețitelor a fost 
rezohata în mod ati-l itor prin 
ajutorul primit dela Casa Central 
a Asig. Snriale ;i a -crep iidui Sa
nitar Județean. S'.-i înființat o far- 
ma< ie bine utilaia i înrestr .--14 uu 
toate medicamentele i.:’ e-a e unei 
bune îngrijiri medicale.

Se preconizează construi 
rea unui nou spital mai 
mare

Pentru «iitor, 'lin dorința de a 
îmbunătăți' posibililaț le de rng i- 
jire medicala, Sindicatul Hu
nedoara. și-a luat angajamentul 
ta mauri ca imediat ă înceajdt 
lucrările pentru clădirea unui («avi. 
lion în cyrtea sjritalului în care sa 
se facă toate consultațiile zilnice 
de dispensare mediale, Împreună a* 
serviciul de radiologie -î laboratoc 
de analize medicale. *

Se iimte încâ nevoia de jrerso"»l 
medical și ajutător; | osturi care cu 
sprijinul Casei Centrale a Asig. Son 
se vor complecta cât de curând.

Și totuși aceasta este numai un 
început. In planul de vîltor s’a 
prevăzut ca tn curând să se constru
iască o clădire pentru un spital 
mare, în imediata apropiere a pă
durii.

Cu clanuICVi dragostea de muncă 
a coiec-tivului medical din fital si 
cu sprijinul guvernului Republiiii 
noastre Populare, va răsări în cu
rând, între dealurile hTunedoarei un 
așezământ spitalicesc de toată fru
musețea ,așa cum merită mun îtorii 
noștrii, care depun toate eforturile Li 
muncă pentru a face din R.P.R o 
tară înfloritoare și îmbelșugată.

C. Pugacsev, cortsp.

Controlori 
comprimați dela 
Adminițtrația 

Financiară a județului 
nostru

In cadrul acțiunei pentru 
curățirea aparatului fiscal je 
clementele necorespunzătoa- 
re, tov. Vasile Luca Minis
trul Finanțelor a semnat o 
decizie prin care au fost corn 
primați 430 funcționari din 
acest minister.

Din Administrația Finan 
ciară a județului nostru au 
fost comprimați următorii : 
Cană Simion; Caprini Ludo
vic; îNăduț Filip; și Sim®aie 
Cornel,controlori fiscali« Cht 
rilă Aurel, agent ad tiv Hă 
taru iMihail agent ad tiv a 
fost mutat la Administrația 
Financiară Arad.

1

ZORI NOI 
primește mică.și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului In 
localul Prefecturii

adetftrur.lv


ZORI NC

**">EVEHIMEHTELE ZILE!^
Danemarca nu este mulțumită

«

de condițiile planului Marshall

Partidul Comunist Francez 
protestează împotriva hotărîrilor 
Conferinței dela Londra

Helsinki, 12 (Rador). 
Ziarul NieT've din llejsin 
ki scrie că Danemarca este 
nemulțumit;! cu condițiile 
planului Marshall.

Statele Unite vor nunii o 
comisiune de 25 membri în 
Danemarca pentru a suni a 
veghea cum sunt puse în a- 
plicare condițiile acestui 
plan.

Totodată se studiază nu
ntirea unui nou organ, care 
să se intereseze de desvol- 
tarea industriei în Danemar 
ca.

Americanii se amestecă fă 
ra nici un ocol în viața eco 
conomică a Danemarcei cât 
și în celelalte ramuri ale vie 
ții.

Se știe că guvernul Danez 

Telegrama Marei Adunări Na
ționale adresată Generalissimului Stalin

(Urmare dia pag. 1-»)

aclamat îndelung pe marele 
conducător al popoarelor so-

Iată telegrama trimisă de Marea 
Stalin în ședința de^ri, telegramă 
și adoptată cu ovații prelungite de

,,Marea Adunare Națională a Re, 
publicii Populare Române, luând cu

noștință cu deosebită bucurie de 
scrisoarea prin care D-voastră anun
țați hotărîrea Guvernului sovietic de 

a reduce cu 50 la sută, reparațiile 
de răsboiu, ca răspuns Ia scrisoarea 
trimisă de Guvernul nostru din ini
țiativa Partidului Muncitoresc Ro
mân, Vă exprimăm adânca recunoș
tință a întregului popor muncitor pen
tru acest nou și deosebit de impor
tant ajutor pe care t acordați Repu
blicii Populare Române.

Noi vedem în acest ajutor pe caret 
numai Statul Socialist U.R.Ș.Ș. îl 
poate da, marea și mereu crescân-

Declarațiile
tov. Gh. GheorghiuDej

(Urmare din pag, l-a)______

porului o așteaptă din partea 
guvernului, este necesar a 
trece aceste mijloace în mâi
nile Statului.

Înfăptuind acest act re
voluționar, vom putea sti
mula toate energiile crea 
tțare ale poporului nostru, 
printr’o muncă conștientă 
și însuflețită. 1

Prin consolidarea pute
rii economice a Republicii 
Populare Române vom ou 
tea asigura un ritm încă 
necunoscut în desvoltarea 
economică și socială a Re
publicii noastre Populare. 

Tov. Gh-« Gheorghiu Dej a 
gat apoi cetire, în aplauze
le Adunării Naționale', pro- 
ectului de lege.

scrie ziarul Nie-Tive
îngrijorat de această situație 
a dat instrucțiuni Ministru
lui de Externe Rasumscn să 
înceapă negocieri cu antei i-

Conferința dela Londra a hotarît 
separarea Ruhrului de Germania și trecerea 
lui sub autbritatea imperialiștilor americani

1ÎERL1N, 1'2 (Rador)). - 
Ziarele din Berlin, publică mi 
comentariu al agenției A.D. 
N. cu privire la hoSirîrile 
conferinței dela Londra.

I.a Londra spune ap- ■ 
ția -- s'a hotarît separarea 
Ruinului de Germania și tre 
cerea ]ui sub autoritatea im
perialiștilor. I

Acțiunea relativă la Ruin
are drept scop folosirea in
dustriei Ruhrulut pentru a 
susține interesele planului 

vietice și prieten pl poporului 
român. «
Adunare Națională Generalissimului’ 

citită de deputatul Alexa Auguslin 
membrii Marei Adunări Naționale: 

dă forță economică a Uniunii Sovie
tice, capabilă să întărească ajuto
rul economic acordat țări or prietene 
cu ea. Noi vedem în acest ajutor 
expresia politii li externe sovietice 
de sprijinire a popoarelor care lupții 
pentru reconstrucție, a igurarea in
dependenței naționale, democrație și 
pace. )
tât, de important ajulor economia

Noi suntem conștienți că ace t a- 
care va contribui la grăbirea des- 
voltării Repubicii Popu.are Române,’ 
a fost cu putință numai datorită 
faptului că România de azi, eli
berată de glorioasele forțe armate a!e( 
Uniunii Sovietice, a rupt definitiv 
cu politica interna și externă a cla
selor exploatatoare puse în slujba 
imperialismului străin .

Republica Populară Română, în 
frunte cu clasa muncitoare, merge 
cu hotărîre pe calea adevăratei de
mocrații, a prieten ei și al anței cu 
U.R.S.S., a luptei’ active pentru o 
pace trainică între popoarele lumii.

Poporul român va folosi a:est aju
tor pentru a grăbi desvolta,rea din 
toate punctele de vedere a Repu
blicii noastre Populare, factor activ 
de întărire a lagărului antiimperia- 
list și democratic, factor de întă
rire a .fonelom păcii din întreaga 
lume.

Rugându-Vă să j.ransmiîet‘ muI" 
(urnirile poporului nost u guvernului 
și poporului sovietic, g'o io;u ui Par
tid Comunist (bolșevic) al U.R.S.S. 
ne îndreptăm cu deosebită dragoste 
gândul plin de recunoștință către 
D-Voastră, care ați arătat întotdea
una o părintească grije poporului 
nostru pornit pe calea clădirii prin 
luptă și muncă a unei vii ți noi, li
bere și fericite. I

Trăiască marele popor sovieticj 
Trăiască prietenia româno-sovie-i 

tică. !
Trăiască GeHeralissimul Stalin.

« anii în legătura cu acea J.i 
chestiune deși este de aștep 
tal calJiegocierile să d<-a re
zultate negative.

Marshall și pentru pregăti 
rea unei baze de <>]>erat i 
Ruinul este pus jn fl<Lil a<e 
sta la dispoziția anglo-amc- 
ricanilor și în primul rând a 
americanilor.

Situația din 
se menține

NEW-YORK, 1'2 (Rador). —
Situația politică se in n ine în

cordată în Columbia.
Șomajul crește în srzgjal în acele 

centre industriale, în c.tre industria 
nu este aprovizionată din pricina 
prețurilor ridicate a mafer i or p i 
uie și uzura utilajului.

Buletinul ,,Rezistența’’ organ proi 
gresist declara că libertățile pre-ei

Bevin și aliații săi arabi nu vor să 
tină seamă de condițiile armistițiului

LONDRA, i2 (Rador). — 
Cu privire ța evenimentele 
din Palestina Frank Pjtleii 
scrie în Daily-Vorker că Be 
vin și aliații săi arabi vor 
continua să realizeze planul 
lor fără a ține seama d< con

Muncitorimea din județul nostru a primit cu o deosebită 
satisfacție măsura guvernului R, P. R. de a trece la 

națiânalîzarea, întreprinderilor ind. bancare de-asig.," miniere șitransp
(Urmare din pag. IlI-a)

toarc și vajnicii săi conducă
tori.

In cadrul meetingului tov. 
Cocev din partea județenei 
P. M- R Deva, Korosi Lco- 
pold noul’ director al intre 
prinderii, au scos in eviden
ță însemnătatea covârșitoare 
pe care o aduce naționaliza 
rea industriei în lupta popo
rului împotriva exploatării o 
mului de către>om și^a accen 
tuat datoria pe care muncito 
rii o au de a-și mări vigilen - 
ța sfărâmând fără cruțare 
orice uneltire sau sabotaj al 
uneltelor capitaliste, (luptând 
cu hotărîre pentru realizarca 
sarcinilor ce ne stau în față 
știind că astăzi fabricele și 
bogățifte țării sunt ale po 
porului. v

LA CRlȘCfOR.! Muncito
rii dela minele de aur au sa 
lutal plini de entuziasm trece 
rea întreprinderilor la care

PARIS, 12 (Rador). Zi 
h |e trecute a ayiit loc ședin 
ța Biroului Politic al Parti
dului ( onmnist I'ra'n<cz care 
s a pcupat <11 hotâririle (’on 
ierinței de]a Londra în le
gătura cu problema germa
na Biroul politic a dat a- 
poi un comunic at în care 
spune printre altele:

Acordul dela Londra 
spune- c <imunizatul răpi.-} 
,te dreptul de reparații de 
raboi a I-raiip-i, ia ace-.lci 
țari orice drept de control 
a producție i din Ruhr și ;n 
aCelaȘ timp toate dreptuiab 
de securitate.

Columbia 
încordată

a exprimării și întrunirilor ^unt 
suspendate.

0 mare parte din trupele sovietice din Coreea 
de Nord au fost retrase

TfWE-YONG, 12 (Rauor). — Co- Coreea de Nord â -!at in ’.rt
mandamenlul trupe’or etice di j prin care atâta ca di i <>r r 1 5-

■■ --------------------------- niandamrritului > i i ar O\ j

dițiunile armistițiului.
Pitten scrie în continuare 

că Bevin urmărește vind.fr 
î’ea Palestinei de Sud Egiptu 
lui ca în-schimb Sudanul să 
fie vândut .Angliei.

lucrează în proprietatea Sta
tului. r

In cadrul meetingului la 
care au participat un număr 
de cca. 3.000 muncitori au 
luat cuvântul tov. Cristian 
și Basch din partea județe 
nei P. M- R-, Deva, arătând 
importanța naționalizării fă 
cută in interesul celor ce 
muncesc, tov. Adamovici în 
numele Sindicatului local șl 
tov. A. Cristea în numele 
Uniunii Miniere.

Vorbind apoi tov. Benca 
noul director al minelor din 
tul de a munci în strânsă co 
Crișcior, și-ajuat angajamcn 
laborare cu muncitorii și t- 
chnicienii minelor pentru ob
ținerea de rioui victorii In 
producție.

Ca încheerc, în aplauzele 
nesfârșite ale întregei asi - 
stențe s’a dat citire unei mo 
țiuni adresată, guvernului 
prin care minerii din Munții 
Apuseni își exprimă, marea

După 1 um se știe Pul: li 
a fecM arsi-najul utilajului ■: n 
Germani,! în cele trei 
boa ic ale .-ale impotrit 
1- ranț( 1.

Stabilin-a la l-'ran'-.f.cî . 
unui guvern rea ționar p 
militar a ( h-rinaniei o' ■ ■ ■
tale arc- <a icf>p înteții'. ț ; 
ptei impoti ii a clemente ' -r 
de-moc rati< e elin ac cast.- t , 
rit.

Acordu] ron-finț(-ște
nar, a tota|ă a impcrii-i's 1
lui a'itc-ric an a upr.i 
nici ocidentaț. j o iran forai . 
intr'un ai'x-naj împotrivi I ’ 
niunii Sovieti<c-.a imui o 
mocrații și a miș. .irij ,-ț.
e ratice <’en to , cleialu a i 
demo ratn e ale Europei.

(,->nSec.ințelc ;e •- Lui u 
sunt d< zii-truo.i-.c- pi-iâr-.i 
l-iatița declara , nune atul 
care jn -on<’luie rv iit"-- te 
protestul u i.nuc’ri'. .1 a- 
e'ordulut d. ia Londra.

marc parte din iiu^r’c o. leii ta 
bilite în Cor «za •.!< ’<orJ au re
trase.

In urma arcitui fapt g- n* 
colonii Korolko liandan’ul ’ru <• 
(lor a pictat îinp» unu u s atiil iu 
major in t-.’.RSS

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R

lor bucurie față de actul lâ- 
eut de guvern in intere-uț 
masselor muncitoare.

Muncitorii și-au luat anga
jamentul de a-și ihten-dti a 
eforturile pentru mărirea o 
ducției și pnxluctivității m un 
cii, fiind conștienți că țx-ir. j 
munca ]or contribue la mină ■ 
stare a întregului popoi". >

Actfel de manifestațiuni au ‘V 
avut loc la toate întreprinde 
rile industriale și minere din 
județul nostru care au tiv ut 
în patrimoniul Statului.

In cadrul meetingiifiloi' 
ce s'au •desfășmat in această 
zi, muncitorii technicienu șj 
funcționarii întreprinder. o ‘ 
respective, și-au manites- t 
intens bucuria prixlusă de a 
cest mare eveniment iar re- 
prezentanții organizații.or1 p»> 
litice și de massă au eviden 
țiat marea insemnătate a ac 
tului ist orie, prin care s'a fă 
eut dreptate poporului muu 
citor. Gh, Pleșu
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